
 

 

ПРОТОКОЛ №14/08.10.2021 г. 

от заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”, 

със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1  

 

Днес, 08.10.2021 год., в 10:00 часа, в офиса на СНЦ „Местна инициативна група - Разлог” 

/МИГ-Разлог/, се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Разлог” /МИГ-

Разлог/, на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за дневния ред 

членове: 

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС; 

2. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС; 

 

На заседанието присъстваха и нечленове: Венета Нанева – изпълнителен директор, 

Мария Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент. 

Председателят на Сдружението – г-н Красимир Герчев откри заседанието, констатира 

наличието на кворум – от пет редовно поканени, присъстват трима, и уведоми 

присъстващите за дневния ред. Не постъпи предложение за неговата промяна. 

Управителният съвет единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ №1 

Заседанието да премине при следния дневен ред: 

1. Одобрение на Оценителен доклад и допълнението към него на Комисия за подбор на 

проектни предложения, назначена със Заповед №КППП 6.4-04/05.12.2018 г.  на Председателя 

на УС на СНЦ МИГ-Разлог”, възобновила работата си на основание Заповед №КППП 6.4-

14/06.10.2021 г., за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, подадени  по 

Процедура BG06RDNP001-19.073, МИГ–Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности” 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Г-жа Нанева – изпълнителен директор на МИГ-Разлог, запозна присъстващите с 

извършената работа от КППП в съответствие със Заповед №КППП6.4-14/06.10.2021 г. и 

запозна присъстващите със съдържанието на допълнения оценителен доклад на КППП, като 

маркира отделните етапи от работата й и извършените действия в ИСУН2020 след входиране 

на Уведомително писмо от ЕТ „Росен Прешелков” за оттегляне на проектно предложение с 

№ BG06RDNP001-19.073-0016, входирано по процедура BG06RDNP001-19.073, МИГ–

Разлог, Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности”: Извършено анулиране на класирането на оттегленото 

проектно предложение, както и анулиране на оценителните листа на етап ОАСД, етап ТФО и 

обобщените оценки по оттегленото проектно предложение. Експерт от МЗХГ, със 

съответните права, е уведомен и е извършил действията в ИСУН2020, свързани с 

оттеглянето на проектното предложение. След промяна на статуса на проектно предложение 

№ BG06RDNP001-19.073-0016 и наличието на резервен проект по процедурата с № 

BG06RDNP001-19.073-0011, входиран от „ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ” ЕООД, са предприети 

следните действия: 

 Анулирано е класирането на проектно предложение № BG06RDNP001-19.073-

0011; 



 

 

 Извършено е ново ръчно класиране, вследствие на което проектно 

предложение № BG06RDNP001-19.073-0011 преминава от 9 на 8 място - от 

статус „резерва” в статус „одобрено”. 

 

Заключение на КППП:  

1. Проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.073, МИГ-

Разлог, Мярка 6.4 „Подкрепа  за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“, които преминават етапите на оценка и се 

предлагат за финансиране в пълния размер на заявената БФП, са: 

 

Номер на ПП  Наименование  Кандидат  
Одобрена БФП 

/лв./ 

BG06RDNP001-19.073-0001 "Инвестиции в ново оборудване на  

зъболекарски кабинет" 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ ЛИЛОВ ДЕНТ ООД 

128 098,21 

BG06RDNP001-19.073-0003 "Инвестиции в специализирана строителна 

техника за изкопни дейности” 

РАЗЛОГ КОМЮНИКЕЙШЪН 

ЕООД 

134 232,26 

BG06RDNP001-19.073-0008 "Закупуване на строителна техника" ГАРАБИЙСКИ 2012 ЕООД 195 579,80 

BG06RDNP001-19.073-0009 "Закупуване на комбиниран багер-товарач" ПИБ-08 ЕООД 120 750,00 

BG06RDNP001-19.073-0010 "Изграждане и оборудване на Спортен център 

в град Разлог" 

ПРО ИНВЕСТ ЕООД 194 026,14 

BG06RDNP001-19.073-0012 "Изграждане на хале 
за производство на плетена метална мрежа в 

обхвата на УПИ XVIII, ПИ 61813.750.5212, 
кв.101 по плана на гр. Разлог, община Разлог и 
доставка на машина за производство на 
плетена оградна метална мрежа" 

АИК 79 ЕООД 
 

194 466,09 

BG06RDNP001-19.073-0013 "Ветеринарно-медицински център" АЛВЕТ-2008 ЕООД 
 

194 885,91 

BG06RDNP001-19.073-0011 "Изграждане на конюшня в Тайгърсити ранч" ТАЙГЪРСИТИ РАНЧ ЕООД 
 

195 577,20  

 

След подробно обсъждане на доклада и етапите на оценителния процес,  

Управителният съвет с 3 гласа „ЗА”  единодушно взе 

 

РЕШЕНИЕ №2 

1) Одобрява Оценителен доклад и допълнението към него, изготвен след работата 

на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед 

№КППП 6.4-04/05.12.2019 г. и възобновила работата си в съответствие със 

Заповед №КППП 6.4-14/06.10.2021 г. на Председателя на УС на СНЦ МИГ-

Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, 

подадени  по Процедура № BG06RDNP001-19.073 „МИГ–Разлог, Мярка 6.4. 

„Подкрепа  за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански 

дейности “. 

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.  

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС; 

2. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС; 

 


